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Số:           /UBND-CA 
 V/v tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, 

chữa cháy mùa hanh khô dịp Tết Nguyên đán 

   Quý Mão 2023 và xây dựng, phê duyệt 

   phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

 

       

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. 
 

Thực hiện Công văn số 36/UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đảm bảo an toàn phòng, cháy, chữa cháy mùa hanh khô dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 và xây dựng, phê duyệt phương án chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ. 

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và chủ động nâng cao hiệu 

quả ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn 

biến phức tạp xảy ra trên địa bàn nhất là mùa hanh khô, trước, trong và sau dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội đầu năm; UBND thành phố yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ 

chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Công an thành phố 

Tăng cường rà soát, khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, phương án 

cứu nạn để xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy 

mô lớn, diễn biến phức tạp, cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện của các 

đơn vị quan đội, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn khi cần chi viện; căn cứ tình 

hình thực tế địa bàn tham mưu UBND thành phố tổ chức thực tập phương án 

chữa cháy. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, các đơn vị liên quan tăng 

cường tuyên truyền, trong đó chú trọng công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các 

loại hình như nhà nghỉ, nhà hàng, nơi tập trung đông người, nhà ở kết hợp kinh 

doanh, hộ gia đình; khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong việc sử 

dụng điện, xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, các kỹ 

năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ, xảy ra; ký cam kết đảm bảo 

an toàn PCCC, và các hành vi sai phạm về pháo; tăng cường công tác kiểm tra, 

hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm túc các giải pháp an toàn PCCC, các cơ 

sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao và các địa điểm tổ chức sự kiện chào mừng 

năm mới và lễ hội đầu năm; thường xuyên nắm tình hình, giám sát, kiểm tra các 

cơ sở khắc phục những vi phạm đã được các cơ quan kiến nghị trong đợt kiểm 

tra, giám sát chặt chễ các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở bị thu 

hồi giấy chứng nhận ANTT, cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC hoạt động 
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“chui”; xử lý 100% hành vi vi phạm quy định về PCCC và CNCH được phát 

hiện trong quá trình kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định. 

Chủ động nắm tình hình, rà soát các khu vực, công trình, cơ sở có nguy cơ 

xảy ra tai nạn, sự cố để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy lan, cháy 

lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

2. Hạt kiểm lâm thành phố 

Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã, các đơn vị 

quản lý, chủ rừng tuyên truyền, vân động người dân, kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh từ trong rừng, ven rừng và nhà ở sát rừng. Lắp 

đặt nội quy, biển báo hiệu cấp báo dự báo cháy rừng, biển cấm lửa tại những vị 

trí phù hợp; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, canh gác bảo vệ rừng nhằm 

phát hiện sớm các điểm cháy rừng để chữa cháy kịp thời có hiệu quả. 

Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với các đơn vị quản lý, 

chủ rừng; chủ động xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng có 

huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, kịp thời tham mưu, báo cáo 

UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi 

có cháy rừng lớn xảy ra. 

3. Ban Chi huy Quân sự thành phố 

Tổ chức công tác PCCC tại doanh trại, đơn vị, kho hàng có nguy cơ cháy, 

nổ cao; sẵn sàng phối hợp với Công an Thành phố và các lực lượng tham gia 

chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

Phối hợp với Công an thành phố, Hạt Kiểm lâm thành phố tăng cường 

thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, 

khuyến cáo những nguy cơ gây cháy, nổ, tai nạn trong mùa hanh khô, dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023; công khai các hành vi vi phạm nghiêm trọng 

về PCCC của các cơ quan, tổ cức, cá nhân trên phương tiện thông tin đại chúng 

để cảnh báo, phòng ngừa chung. 

5. Đề nghị Điện lực thành phố 

Tăng cường tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả an toàn PCCC trong sử 

dụng điện, đưa nội dung tuyên truyền, khuyến cáo về nguy cơ cháy, nổ khi sử 

dụng hệ thống thiết bị điện trên trang thông tin điện tử của ngành điện…; phối 

hợp với Công an thành phố kiểm tra an toàn PCCC và đảm bảo an toàn điện tại 

các hộ gia đình, khu dân cư; phối hợp thực tập phương án chữa cháy và nhanh 

chóng cắt điện tại các khu vực khi có cháy, nổ xảy ra. 

6. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả công tác PCCC dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội đầu 

năm 2023; Bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy của đơn vị đã xây dựng 

phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn cán bộ 
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CNVC, giáo viên và học sinh chấp hành và thực hiện nghiêm túc công tác phòng 

chống cháy, nổ và các hành vi sai phạm về pháo tại cơ sở, rà soát, trang bị, bổ 

sung phương tiện chữa cháy cứu nạn, cứu hộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác 

chữa cháy tại chỗ; phối hợp, hỗ trợ lượng lượng Công an tham gia thực tập 

phương án và tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 

7. UBND các phường, xã 

 Rà soát kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo về PCCC và CNCH cấp xã theo 

quy định; triển khai xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ có 

huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia. 

Tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, 

các hộ kinh doanh, chủ gia đình tự giác thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn 

PCCC; nhất là trong dịp cận tết các hộ kinh doanh thường tập trung lượng lớn 

hoàng hóa phục vụ Tết; phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố tăng cường tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC rừng; hướng dẫn cho các hộ có 

rừng, chủ rừng nâng cao ý thức bảo vệ rừng; nắm tình hình, tổ chức kiểm tra an 

toàn PCCC và CNCH đối với khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư, thực hiện nghiêm túc công tác 

quản lý nhà nước về PCCC, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC. 

Xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng tại các khu dân cư, tổ dân phố 

đảm bảo yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tiễn, chuẩn bị các điều kiện, lực 

lượng, phương tiện đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra; thực 

hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với 

phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường thành lập các “Tổ liên gia an toàn 

PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền 

người dân cài đặt, sử dụng App “Báo cháy 114” quan tâm tài khoản Zalo “Cục 

Cảnh sát PCCC và CNCH”. 

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường, xã và các doanh nghiệp, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc; 

tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện gửi về Công an thành phố trước 

ngày 08/3/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

   Nơi nhận:                                                                                               
- UBND tỉnh (B/c);                                                             

- Phòng PC07 CA tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 


		2023-01-18T18:48:55+0700


		2023-01-18T18:48:55+0700


		2023-01-18T18:48:55+0700


		2023-01-18T18:49:18+0700




